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Apoio financeiro: Serviço de Apoio as Micro e Pequenas Empresas (Sebrae)

Introdução

O município de Toritama, Caruaru e Riacho das 
Almas, localizados no agreste pernambucano, formam 
um pólo têxtil que possui grande concentração de 
empresas de lavanderia industrial. Estas lavanderias 
industriais representam a atividade que oferece serviços 
de beneficiamento das mercadorias provenientes das 
confecções de jeans, garantindo um suporte importante 
para as empresas deste setor, fazendo a adequação das 
peças às tendências de moda do mercado consumidor.

Entretanto, o desenvolvimento desta atividade
remete a preocupações como a necessidade da 
minimização do impacto ambiental causado pelo 
processo de lavagem do jeans. Diagnósticos ambientais 
demonstram que o impacto causado é 
consideravelmente danoso ao meio ambiente, face 
elevados índices de poluentes e alto DQO dos efluente.

A ISO 14000 (2004) define impacto ambiental como 
qualquer alteração do meio ambiente, benéfica ou 
danosa, que resulte no todo ou em parte das atividades, 
produtos ou serviços de organização [1]. Já a Resolução 
Conama 001/86 especifica que o impacto ambiental é a 
alteração de qualquer parâmetro ambiental (físico, 
químico, biológico ou sociocultural) decorrente de ação 
antrópica [2].

Empresas do setor concentrado [3], em particular as 
que estão vinculadas a Associação Brasileira das 
Indústrias Química (Abiquim), que são empresas de 
grande porte, já adotam medidas preventivas associadas 
às questões ambientais nas suas atividades.  No entanto, 

as pequenas empresas, a exemplo das lavanderias 
industriais, têm dificuldades de acesso e aquisição de 
tecnologias mais limpas e aos recursos governamentais 
destinados a essa área, além de muitas vezes não 
aplicarem ferramentas de planejamento, controle e 
gestão ambientais.

Gestão ambiental é a forma pela qual a empresa se 
mobiliza, interna e externamente, na conquista da 
qualidade ambiental desejada [4]. Dessa maneira, 
reduzem impactos negativos sobre o meio ambiente e 
melhoram o gerenciamento de riscos, reconhecendo a 
crescente importância da gestão ambiental no meio 
empresarial. Neste contexto, a aplicação do modelo de 
Gestão Ambiental representa uma ótima ferramenta para 
o enquadramento destas empresas no conceito de 
Desenvolvimento Sustentável e para a realização de um 
Planejamento Estratégico Ambiental (PEA).

O presente trabalho foca uma análise do ambiente 
interno (pontos fortes e fracos) e externo (oportunidades 
e ameaças) setorial das lavanderias de jeans. Estes dados 
podem subsidiar a estruturação de um PEA e a busca de 
cenários favoráveis para o fortalecimento da atividade e 
a conservação ambiental. Esta proposta deriva de um 
projeto de gestão ambiental desenvolvido pelo Grupo de 
Pesquisa Gestão Ambiental em Pernambuco (GAMPE) 
do Departamento de Tecnologia Rural (DTR) da 
Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE).

Material e métodos



A metodologia utilizada consistiu: (i) levantamento de 
dados secundários via estudos bibliográficos visando 
compreender as problemáticas que estão correlatas ao 
setor. Através de (ii) oficina seguindo a Metodologia 
Ad Hoc [5], com consulta de especialistas de diversas 
áreas e conhecimentos teóricos e práticos em setores 
relacionados, foi realizada análise multidisciplinar 
sobre a problemática em questão. Buscou-se a 
identificação dos fatores impactantes, características 
locais e regionais e políticas públicas setoriais, além de 
potenciais melhorias nestes aspectos e possíveis 
proposições técnico-operacionais, em particular no 
campo da Gestão Ambiental, da Eficiência Energética e 
em Segurança do Trabalho. Através desta identificação, 
foi realizado (iii) desenho inicial de PEA [6], via 
análise de micro ambiente, macro ambiente e ambiente 
interno, por meio do Método SWOT11 [7], cruzando-se 
com os pontos fortes e fracos, ameaças e oportunidades 
(Análise FOFA), gerando uma análise matricial com 
seis colunas. Para (iv) elevar o grau de percepção, 
foram realizadas observações in locu com a visita a três 
lavanderias do Polo. Para aprofundar a percepção e 
ajustar leituras sobre detalhes observados, além de 
socializar a visão de cada um a todo o grupo, foi 
realizada nova discussão. Aplicando-se o (v) Método 
Delphi, foram re-analisados os dados advindo do 
Método SWOT e (vi) realizada a montagem definitiva 
da planilha, identificando os pontos mais relevantes de 
todos os aspectos que foram apontados nas análises 
realizadas. 

Resultados e Discussões

Foram coletados dados os quais foram divididos em 
grupos, seguindo modelo de SWOT, destacando-se os 
pontos fracos e fortes. Dentre os pontos fracos
(características intrínsecas do setor e que desfavorecem 
as panificadoras, sendo passíveis de melhoria ou que 
deve ser observadas com cuidado pelos empresários)
pode-se citar: susceptibilidade a acidentes (ausência de 
EPI), ausência de plano de emergência, disposição 
inadequada / não aproveitamento de lodo, ausência de 
ventilação, queima de madeira com geração de material 
particulado, grande consumo / abastecimento 
insuficiente de água, poluição térmica e sonora, falta de 
infra-estrutura que favoreça a separação de resíduos 
sólidos, ausência do conhecimento da periculosidade 
dos produtos utilizados no processo produtivo, fiação 
exposta, tratamento de efluentes inadequado /
inexistente, inexistência de plano de economia de 
energia, falta de sinalização, não aproveitamento do
vapor condensado na caldeira, separação dos resíduos 
para descarte (coleta seletiva), infra-estrutura
inadequada ao tipo de atividade desenvolvida e falta de 

1 O termo SWOT é um acrônimo de Strengths (Forças), 
Weaknesses (Fraquezas), Opportunities (Oportunidades) e Threats
(Ameaças). Trata-se de um método desenvolvido nos anos 60 para 
análise de cenário e desenho de estratégias para empresas. Consiste 
basicamente na elaboração e interpretação de uma matriz onde 
constam as características do ambiente interno (Forças e Fraquezas) 
e do ambiente externo (Oportunidades e Ameaças) à empresa.

conscientização dos benefícios que as boas práticas 
socioambientais.

Através da análise acima propôs-se um Sistema de 
Gestão Ambiental (SGA) focado na: (i) Eficiência 
Energética, que pode ser atingida através do reuso do 
vapor das caldeiras; de briquetes em substituição à 
madeira ou gás natural, de produtos da linha branca, 
instalações que aproveitem a ventilação e iluminação 
natural (como telhas transparentes e elementos 
vazados); (ii) Tratamento de Resíduos com a instalação 
de estações de tratamento de efluentes, destinação do 
lodo e controle da emissão da fuligem gerada na 
queima dos combustíveis utilizados na caldeira; (iii) 
Segurança no trabalho através do uso adequado de 
equipamentos de proteção individual (EPI), condições 
ambientais adequadas do local de trabalho, criação de 
um plano de emergência e fuga em caso de sinistro, 
diferenciação das cores das tubulações de vapor, água e 
eletricidade; (iv) Coleta Seletiva dos resíduos gerados 
pela grande quantidade de insumos utilizados, 
orientação dos funcionários para a separação correta 
dos materiais utilizados na reciclagem e deposição dos 
mesmos em latas de lixo diferenciadas de acordo com 
as normas técnicas; (v) Educação ambiental por meio 
de cartilha com linguagem acessível aos empresários e 
funcionários, tratando os temas listados, de uma forma 
dinâmica e de fácil interpretação, trazendo dicas e 
ilustrações para que haja uma mobilização e 
compreensão que a questão ambiental que, além de 
preservar o meio ambiente, também agregue valor ao 
produto da empresa. Desta maneira acredita-se que será 
mais fácil a adoção de uma atitude sustentável por parte 
das empresas e de seus empregados.
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